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Suomen Historiallinen Seura on perustettu 1875, ja se on alan 
tieteellinen keskusseura Suomessa. Seura järjestää esitelmä- ja 
seminaaritilaisuuksia sekä kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja 
ja hoitaa alan kansainvälisiä suhteita. Jäseninä on noin 900 tutkijaa 
ja harrastajaa. Vuosijäsenmaksu on 25 euroa vuodessa (opisk. 23 €). 
Jäsenet saavat noin 25 % alennusta niin seuran omista kuin monien 
lähitieteiden seurojen julkaisuista Tiedekirjassa (Snellmaninkatu 13, 
Helsinki). Verkkokirjakauppa on osoitteessa  www.tiedekirja.fi. Tilausta 
tehdessänne kertokaa olevanne Suomen Historiallisen Seuran jäsen! 
Historiallisen Aikakauskirjan tilausmaksu on seuran jäsenille 33 euroa, 
kun ilmoitatte tilatessanne, että haluatte lehden SHS:n jäsenenä.

Jäsenhakemuslomake on helpointa täyttää SHS:n kotisivulla osoit-
teessa <www.histseura.fi>. Lomakkeita voi tilata myös seuran 
toimistosta tai lähettää vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla 
tai kirjeenä. Tutkijajäseneksi hakemisen tai ehdottamisen aika 
on syyskuussa. Tutkijajäseneksi voidaan valita henkilö, joka on 
merkittävästi vienyt tutkimusta eteenpäin omilla julkaisuillaan.



Kulunut talvi ja alkanut kevät on ollut vauhdikas myös historian 
merkityksen ja akateemisen arjen kontekstissa. Koko viime vuosi juhlittiin 
satavuotista Suomea, Suomen Historiallinen Seura oli aktiivisesti mukana 
järjestämässä akateemista ohjelmaa. Toivottavasti mahdollisimman moni 
teistä pääsi mukaan tapahtumiin! Tutkimuksellinen näkökulma olikin 
synttäreillä tarpeen, tutkijoille kun on itsestään selvää, että satavuotias 
on vain Suomen itsenäinen valtio; kansakunta ja käsite ulottuvat paljon 
pidemmälle historiaan. 

Juhlallisuuksien tasaetappi ehkä onkin hyvä muistutus nyky-yhteiskunnan 
presentismin vaaroista: ajatusten, uutuuksien ja hyödykkeiden 
kiihtyvästä kierrosta, ajasta jossa on vain nyt. Tulevaisuutta ei mietitä ja 
menneisyyttä ei ole. Tätä kehityskulkua vasten olikin itsestään selvää, 
että suunnitelmat muuttaa historia vapaaehtoiseksi aineeksi lukiossa 
herätti kiivasta vastustusta historioitsijoissa. Myös Seura oli aktiivinen 
ottaessaan kantaa suunnitelmiin, jotka eivät sitten onneksi sellaisenaan 
toteutuneetkaan. 

Suunnitellut uudistukset nostivat aiheellista huolta: arvostetaanko 
historian tutkimusta enää; kasvatammeko pian historiatonta sukupolvea. 
On totta, että yhteiskunnan panostus esimerkiksi historian 
tutkimuksen tukemiseen tuskin on kasvussa, taistelemme samoista 
niukoista resursseista rahoituksen osalta kuin muutkin humanistit ja 
yhteiskuntatieteilijät. Toisaalta tulevien sukupolvien historiattomuus 
lienee turha pelko, niin paljon se edelleen ”suurta yleisöä” kiinnostaa. 
Tämä näkyy erilaisten tapahtumien osallistujamäärissä ja vaikkapa 
historiallisten draamasarjojen ja elokuvien suosiossa. Tämä tosin 

Pääkirjoitus

Akateemisen työn rajat ja historiaton sukupolvi



nostaakin uuden huolen pintaan: emme todennäköisesti halua 
luovuttaa koulutusvastuutamme Hollywoodille – Game of Thorns 
on fantasiaa, ei kuva keskiajasta. Historialliset draamasarjat 
saattavat olla erinomaisia menneisyyden elävöittäjiä, mutta eivät 
tietenkään korvaa tutkimusta. 

Viihdeteollisuutta suurempi huoli lienee kuitenkin tietoiset 
historian väärinkäytökset poliittisia tarkoitusperiä varten. 
Kylmäävimpinä esimerkkeinä tästä voi nostaa esiin äärioikeiston 
toimet, jolloin menneisyyden väärintulkinnalla oikeutetaan 
nykyajan rasistista politiikkaa. Suomessa historian poliittinen 
käyttö liittyy usein lähimenneisyyteen, maailmalla sen sijaan 
ratsastetaan esimerkiksi tietoisella keskiajan väärinkuvauksena 
”puhtaan” valkoisen vallan aikakautena. Tutkittu tieto, maltti 
ja halu ymmärtää omista mielipiteitä eroavia näkemyksiä on 
erityisen tärkeää nyt vuonna 2018 kun muistelemme toisenlaista 
satavuotisetappia. 

Akateemisten ihmisten ja historioitsijoiden moraalinen velvollisuus 
on tietenkin puuttua tietoiseen historian väärinkäyttöön, laskeutua 
alas tornistaan (jos opetus- ja hallintokiireiltään joku on sinne 
ehtinyt kiipeämään) ja kommunikoida myös laajemmilla 
foorumeilla akateemisen keskustelun ulkopuolella. Tästä päästään 
ja väistämättä päädytään myös kysymykseen akateemisen työn 
rajoista. Mihin asettuu ammattikuvaan kuuluvien moraalisten 
velvollisuuksien, työnantajan asettamien velvoitteiden ja 
vuorokauden liukumattoman kahdenkymmenen neljän tunnin 
rajanveto? Aktiivista osallistumista kansalaiskeskusteluun kun ei 
useinkaan katsota menestystekijäksi työn arvioinnissa. 

Työn laadun, määrän ja vaikuttavuuden arviointi ja sen 
vaikutus palkkaukseen on ollut yksi tämän kevään kiivaimmista 
akateemisista keskustelunaiheista niin Suomessa kuin 
muualla. Täällä laajemmalta lakkoaallolta onneksi vältyttiin 
sovun löydyttyä, mutta samoista asioista keskustellaan 



maailmanlaajuisesti akateemisessa maailmassa. Moni pudisteli 
päätään epäileväisenä aiheuttaisiko tutkijoiden lakko oikeasti 
tarpeellisen yhteiskunnallisen herätyksen tai edes työnantajan 
havahtumisen. 

Perusteltu kysymys myös on, että kuinka moni lakkoon oikeasti 
olisi osallistunut. Opetus olisi epäilemättä peruttu, mutta ehkäpä 
aika monen takaraivossa olisi itänyt ajatus, että lakko olisi 
tarkoittanut yhtä uutta lisäpäivää vihdoinkin viimeistellä se 
odottava artikkelikäsikirjoitus, kirjoittaa blogiteksti tai luvattu 
lausunto. Ehkä jopa suunnitella uutta rahoitushakemusta. Tämän 
kirjoituksen tarkoitus ei ole puolustella tai tuomita lakkoa vaan 
herättää pohtimaan, missä menevät akateemisen työn rajat 
ja kuka työstä lopulta hyötyy. Teemmekö työtä ensisijaisesti 
palkanmaksajalle vai ajaako varsinkin omaa tutkimusta oma 
palo, jossa tunteja ei lasketa eikä kuulukaan laskea? Miten tähän 
vaikuttaa työnantajan puolelta kvantitatiivinen työn arviointi, 
toisaalta työhyvinvointi on myös työnantajan vastuulla. 

On selvää, että työn määritelmä, ei vain akateemisen työn 
määritelmä, on muutoksessa. On myös tutkijayhteisön tehtävä 
yhteisesti pohtia mihin rajat tulisi vetää. Huomioyhteiskunnassa 
myös blogi tai yleisönosastokirjoitus saattaa olla merkittävä, omia 
julkaisujaankin pitäisi muistaa itse mainostaa – onko tutkijan 
työtä olemassa ilman some-näkyvyyttä?

Historian elävöittäminen on hauskaa ja tärkeää 
suurelle yleisölle,  mutta olisi pidettävä huoli 
siitä, että se perustuisi tutkimukseen - tai että 
yleisö tietäisi, milloin on kyse pelkästä fiktiosta 
ja milloin on pyritty  tekemään  mahdollisimman 
aitoa ja tutkimukseen perustuvaa kuvausta. 
Kuva JB.



Omalta osaltaan Seura auttaa näkyvyyden lisäämisessä tarjoten 
foorumin teemaseminaarien muodossa uusille julkaisuille ja 
akateemiselle keskustelulle sekä blogialustan kirjoituksia varten. 
Ehdotuksia kirjoituksiksi otetaan mielellään vastaan etenkin 
tuoreilta tohtoreilta. Myös ideoita teemaseminaareihin voi esittää 
Seuran hallitukselle. Seuran tarkoituksenahan on edistää historian 
tutkimusta ja tuntemusta esimerkiksi järjestämällä kokous-, esitelmä- 
ja keskustelutilaisuuksia. Kutsunkin kaikki jäsenet lämpimästi 
tervetulleiksi osallistumaan tapahtumiin, ohjelman löytää Seuran 
internet- ja Facebook-sivuilta. 

Seura siis haluaa olla mukana kehityksessä ja tarjota uusia tapoja 
ja mahdollisuuksia tutkijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja 
yhteistyöhön. Jokaisen omaan pohdintaan jätämme halun ja 
mahdollisuuden ujuttaa tämä omaan kokonaistyöaikaan tai sitten 
vain omaan aikaan. Tulevaisuusorientaation ohella historioitsijoina 
ymmärtänemme myös tradition arvon. 

Haluankin tässä yhteydessä kiittää väistynyttä puheenjohtajaa 
professori Tiina Kinnusta innokkaasta ja aktiivisesta panoksesta 
Seuran hyväksi. Tradition ja jatkuvuuden merkitykseen pääsemme 
myös kaikki tutustumaan piakkoin valmistuvassa Suomen 
Historiallisen Seuran historiassa, jonka professori Petri Karonen 
toimittaa. Tässä lehdessä näitä näkökulmia, traditiota ja tulevaisuutta, 
tuovat esiin muistokirjoitukset edesmenneistä tutkijajäsenistä ja 
viime vuonna valittujen uusien tutkijajäsenten esittelyt. 

Tampereella Mikael Agricolan päivänä 9.4.2018,

Sari Katajala-Peltomaa
Suomen Historiallisen Seuran puheenjohtaja



Toimikauteni Suomen Historiallisen Seuran puheenjohtajana 
päättyi vuoden 2017 lopussa. Tammikuun alussa tehtävässä aloitti 
dosentti Sari Katajala-Peltomaa, jota onnittelen lämpimästi. Voin 
vilpittömästi sanoa, että on ollut kunniatehtävä toimia Seuran 
puheenjohtajana. Valitessaan Sarin puheenjohtajaksi marraskuussa 
pidetty vuosikokous teki sikäli historiaa, ettei Seuran lähes 150-
vuotisessa historiassa ole koskaan aiemmin ollut peräkkäin kahta 
naispuolista esimiestä/puheenjohtajaa. Hallituksessa tapahtui 
vuodenvaihteessa muitakin muutoksia, kun Marja Jalavan ja 
Pasi Ihalaisen kaudet umpeutuvat. Uusiksi hallituksen jäseniksi 
valittiin Jari Ojala, Raisa Toivo ja Oula Silvennoinen. Kiitos 
lähteville ja onnea valituille!  

Katson vielä hieman menneeseen vuoteen. Suomi 100 -
juhlavuosi piti Seuran, kuten lukuisat yksittäiset historioitsijatkin, 
kiireisenä. Valtioneuvoston kanslian Suomi100 -rahoituksen ja 
säätiörahoituksen turvin Seuralla oli mahdollisuus tarjoilla laaja 
historiakattaus Tampereella järjestetystä kansainvälisestä Reform 
and Revolution -konferenssista tapahtumiin, jotka järjestettiin 
kaikissa yliopistokaupungeissa Rovaniemeä lukuun ottamatta 
ja joiden kohdeyleisönä oli historiasta kiinnostunut suuri yleisö. 
Saamelaishistoriaa käsittelevä tilaisuus järjestettiin Inarissa 
syyskuussa. Vaasan tilaisuus oli nyt helmikuussa. 

Tilaisuuksien toteuttaminen perustui yhteistyöhön muiden 
historia-alan toimijoiden kanssa: Tampereella historian 
huippututkimusyksikön kanssa, muualla paikallisten historiallisten 
yhdistysten kanssa. Vaasassa kumppanina oli Maakuntamuseo, 

Satavuotias Suomi 

ja yleissivistävä lukiokoulutus 



ja Inarin tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Oulun historiaseuran 
ja Saamelaisarkiston kanssa. Vuoden lopulla Seura osallistui vielä 
kahden kansainvälisen seminaarin järjestämiseen: Kansallisarkistossa 
järjestetyssä tilaisuudessa pohdittiin Suomen itsenäisyyshistoriaa osana 
globaalia geopoliittista toimintaympäristöä. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kanssa juhlistettiin Kansallisbiografiaa, yhteistä hanketta, 
jonka verkkoversio julkaistiin kaksikymmentä vuotta sitten. Tämäkin 
seminaari osallistui omalta osaltaan satavuotisjuhlintaan, onhan 
kansallisbiografialla oma tärkeä osansa Suomen historiaa kirjoitettaessa.    

Seuran puolesta kiitän kaikkia yhteistyötahoja onnistuneista 
tilaisuuksista. Erityisen ylpeä olen Inarin seminaarista, sillä se 
oli ensimmäinen saamelaishistoriaan keskittynyt tilaisuus Seuran 
historiassa. Seminaarissa käsiteltiin Suomen saamelaishistorian 
kipupisteitä, valtion saamelaispolitiikkaa ja koulutuksen ristiriitaista 
merkitystä saamelaisidentiteetille. Esiin nostettiin myös naisten asema 
saamelaisyhteisössä. Ilahduttavaa oli seminaarin saama suosio verkossa, 
meitä seurasi kolmisen sataa henkilöä.          

Kaikissa edellä mainituissa tilaisuuksissa, samoin kuin esimerkiksi 
lukuisissa Studia Generalia-luennoissa, joita Seuran tutkijajäsenet ovat 
vuoden aikana pitäneet, ovat näkyneet tutkimuksen uudet painotukset: 
kansallisen paradigman purkamista jatkettiin ja tuotiin esiin paikalliset ja 
transnationaalit näkökulmat Suomen historiaan. 

Vuoden 2017 kohokohtia olivat myös erinomaisesti onnistuneet 
Historiantutkimuksen päivät lokakuisessa Turussa. Sessioiden kirjo 
todistaa suomalaisen historiantutkimuksen ajallisesta, temaattisesta ja 
metodologisesta monipuolisuudesta sekä kansainvälisyydestä. Hitu-
päivät tarjoavat väitöskirjan tekijöille mahdollisuuden verkostoitumiseen 
ja konferenssiesiintymisen harjoitteluun, mutta tapahtuma on tärkeä 
myös varttuneemmille tutkijoille.  Syksyn 2019 Hitu-päivien suunnittelu 
on jo aloitettu Oulussa.



Nyt on kuitenkin ensisijaista suunnata katse tulevaan. Seuran 
keskeinen tehtävä on omalta osaltaan edesauttaa kriittisen ja 
monipuolisen historiantutkimuksen menestymistä Suomessa. 
Toinen tehtävä on pitää  omalta osaltaan huolta siitä, että 
historiantutkimuksen ääni tulee kuulluksi yhteiskunnallisessa 
keskustelussa ja päätöksenteossa. Tätä jälkimmäistä tehtävää Seura 
on toteuttanut esimerkiksi puolustamalla eri vuosikymmenillä 
historian kouluopetusta. Nyt on taas ollut käsillä hetki, jolloin 
kysymys yleissivistyksestä ja sen osana historianopetuksesta on 
ajankohtainen. Tekeillä on lukion opetussuunnitelman uudistus, 
jota koskeva lakiehdotus on eduskunnan sivistysvaliokunnan 
käsittelyssä. Vuonna 2016 käynnistettiin kokeilu 
valinnanvapaudesta. Tässä yhteydessä Seura aktivoitui ottamaan 
kantaa laajan yleissivistävän lukiokoulutuksen puolesta ja 
perustelemaan historian opetuksen tarpeellisuutta niin sivistyksen 
kuin demokratiakehityksen näkökulmasta. 

Lakiehdotusta odotellessa pyrittiin selvittämään, millaisia 
asioita siihen oli tulossa. Olimme yhteydessä opetusministeriön 
suunnittelevaan virkamieheen sekä eri poliittisten puolueiden 
kansanedustajiin ja ministereihin ja toimme esiin huolemme 
mahdollisen laajenevan valinnanvapauden mukanaan tuomasta 
yleissivistyksen vaarantumisesta. 

Lähdimme siitä, että valinnanvapauden toteutuessa vaarassa 
ovat erityisesti reaali/humanistiset aineet. Ne tarjoavat kuitenkin 
perustan yhteiskunnan ja kulttuurin kansalliselle ja ylirajaiselle 
ymmärtämiselle, joten on vaikea ymmärtää, kuinka kenenkään 
intressissä voisi olla niiden opettamisen ja oppimisen kaventaminen 
nykyisestä. Lisäksi demokratian ja kansalaisyhteiskunnan 
toimivuus niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla 
edellyttää kaikkien jakamaa ymmärrystä demokraattisesta 
päätöksenteosta ja kykyä kriittiseen medialukutaitoon. On myös 



muistettava, että tulevaisuuden työmarkkinoiden vaatiessa joustavuutta 
yleissivistys nousee entistä tärkeämpään rooliin.  Valinnanvapaus olisi 
voinut myös vaarantaa yhden suomalaisen koululaitoksen suurimmista 
saavutuksista eli tasa-arvon. 

On helpottavaa todeta, että nyt annetussa lakiehdotuksessa pakollisten 
kurssien määrä on säilytetty entisellään.

Suomen Historiallisen Seuran hallitus seuraa jatkossakin käynnissä 
olevaa lukiouudistusta ja ottaa tarvittaessa kantaa. Kannustan myös 
kaikkia tutkijajäseniä olemaan aktiivisia ja osallistumaan koulutuksesta 
käytävään keskusteluun. Tasa-arvoinen, monipuolisesti yleissivistävä 
ja kriittisyyteen kasvattava koulutus on yksi satavuotisen Suomen 
suurimmista saavutuksista. Koska me historioitsijat kykenemme 
hahmottamaan tämän pitkän aikavälin kehityksen, meillä on myös vastuu 
sen puolustamisessa lyhytnäköiseltä hyötyajattelulta.  

Tiina Kinnunen 
professori, Oulun yliopisto

 

Historia-alan ajankohtaiset tapahtumat ja mielenkiintoiset 

tilaisuudet löydät parhaiten verkossa

www.histseura.fi
ja 

agricola.utu.fi

Käy tutustumassa!



Dosentti Anders Ahlbäck on vuonna 2017 nimitetty Tukholman 
yliopiston historian laitoksen apulaislehtoriksi. Hän väitteli 
Åbo Akademissa vuonna 2011, ja teoksen muokattu versio 
julkaistiin vuonna 2014 otsikolla Manhood and the Making of 
the Military: Conscription, Military Service and Masculinity 
in Finland, 1917–39. Ahlbäck on jatkanut mieskansalaisuuden 
ja puolustuspolitiikan välisten kytkösten tarkastelua ja tutkii 
parhaillaan Pohjoismaissa vuosina 1870–1930 käytyä keskustelua 
asevelvollisuuden ja sotalaitoksen uudistustarpeista. Hän on myös 
tutkinut yliopistorahoituksen ja yliopisto-opetuksen historiaa Åbo 
Akademin 100-vuotishistoriahankkeessa. Ahlbäck on ollut pitkään 
ollut aktiivinen Suomen Miestutkimuksen Seuran hallituksessa ja 
kuuluu Historisk Tidskrift för Finland- sekä Norma: International 
Journal for Masculinity Studies -lehtien toimitusneuvostoihin. 

****
Dosentti Johanna Ilmakunnas hoitaa Turun yliopistossa Suomen 
historian professuuria. Hän väitteli Helsingin yliopistossa vuonna 
2009 teoksella Kuluttaminen ja ylhäisaatelin elämäntapa 1700-
luvun Ruotsissa. Hänen tutkimusintressinsä sijoittuvat 1700- ja 1800-
lukujen historiaan ja kattavat laajasti kulttuurihistoriallisia teemoja. 
Uusimpia julkaisuja ovat: A Taste for Luxury in Early Modern 
Europe: Display, Acquisition and Boundaries (2017, toim. yhdessä 
Jon Stobartin kanssa), Early Professional Women in Northern 
Europe, c. 1650–1850 (2017, toim. yhdessä Marjatta Rahikaisen 
ja Kirsi Vainio-Korhosen kanssa) sekä Joutilaat ja ahkerat: 
Kirjoituksia 1700-luvun Euroopasta (Siltala 2016). Ilmakunnas on 
Historiallisen Aikakauskirjan toimittaja, Sjuttonhundratal – Nordic 
Yearbook for Eighteenth-Century Studies -vuosikirjan Suomen 
toimittaja sekä Historisk Tidskrift för Finlandin ja TUCEMEMSin 
julkaisusarjan Crossing Boundaries toimituskuntien jäsen.

********87

Uudet tutkijajäsenet



FT Janne Haikari työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän 
yliopiston historian ja etnologian laitoksella. Hän väitteli Jyväskylän 
yliopistossa vuonna 2009 teoksella Isännän, Jumalan ja rehellisten 
miesten edessä. Vallankäyttö ja virkamiesten toimintaympäristöt 
satakuntalaisissa maaseutuyhteisöissä 1600-luvun jälkipuoliskolla. 
Hänen tutkimusintressinsä liittyvät laaja-alaisesti 1600-luvun historiaan 
sekä koulu- ja paikallishistoriaan. Haikarin uusimpia julkaisuja ovat: 
Opettajuuden mallia. Jyväskylän normaalikoulu 1864–2015 (2016, 
yhdessä Sofia Kotilaisen kanssa) ja Suuren datan järjestäjät. Jyväskylän 
ICT-alan koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuus 1967–2017 (2017, 
yhdessä Petri Karosen kanssa).

****

Dosentti Mikko Huhtamies johtaa Helsingin yliopistossa Suomen 
Akatemian Haaksirikot ja pelastustoiminta Itämerellä (1400–1800) -
projektia. Hän väitteli Helsingin yliopistossa vuonna 2000 suurvaltakauden 
sotaväenotoista. Tämän jälkeen hän tutki muun muassa maanmittauksen 
historiaa ja oli tutkijana Suomen Akatemian Viapori -projektissa. Uusin 
tutkimusintressi kohdistuu monitieteiseen merihistoriaan. Suomenlahti 
ja Itämeri ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen merihistorian 
kohdealue erittäin hyvin säilyneen hylkyaineiston ja katkeamattoman 
sukellusraporttien sarjan (1746–1802) ansiosta. 

****

FT Pia Koivunen on nimitetty yliopistonlehtoriksi Turun yliopiston 
yleisen historian oppiaineeseen mutta työskentelee tällä hetkellä 
Suomen Akatemian tutkijatohtorina. Hän väitteli Tampereen yliopistossa 
vuonna 2013 teoksella Performing Peace and Friendship. The World 
Youth Festival as a Tool of Soviet Cultural Diplomacy, 1947-1957. 
Koivusen tutkimusintressit liittyvät laaja-alaisesti kylmän sodan 
poliittiseen ja kulttuurihistoriaan, historiapolitiikkaan sekä Venäjän ja 
Neuvostoliiton historiaan ja metodologisesti muun muassa kokemus- ja 
muistitietotutkimukseen. Uusimpia julkaisuja ovat: ”Friends, ‘Potential 



Friends’, and Enemies: Reimagining Soviet Relations to the First, 
Second, and Third Worlds at the Moscow 1957 Youth Festival”, 
in Exploring the Second World (2017) sekä yhdessä Kari Teräksen 
kanssa laadittu artikkeli ”Historiallinen muistitietohaastattelu”, 
teoksessa Tutkimushaastattelun käsikirja (2017). Koivunen kuuluu 
Työväenmuseo Werstaan hallitukseen. 

****

FT Ulla Koskinen on työskennellyt tutkijatohtorina Jyväskylän 
yliopiston historian ja etnologian laitoksella Yhteiskunnan 
historian huippuyksikössä. Hän väitteli vuonna 2011 teoksella 
Hyvien miesten valtakunta: Arvid Henrikinpoika Tawast ja aatelin 
toimintakulttuuri 1500-luvun lopun Suomessa. Koskisen keskeisiä 
tutkimuskohteita ovat aateli ja talonpojat 1500–1600-lukujen 
Suomessa, näkökulmina vuorovaikutus ja sosiaaliset ilmiöt. 
Uusimpia julkaisuja ovat: Uudistuva maakunta: Satakunnan 
historia VI (1750–1869) (yhdessä Tiina Miettisen ja Teppo 
Korhosen kanssa (2014), Aggressive and Violent Peasant Elites 
in the Nordic Countries, c. 1500-1700” (toim., 2016) sekä 
Maakunnan synty: Satakunnan historia V (1550–1750) (yhdessä 
Tiina Miettisen kanssa, 2017).

**** 

Dosentti Riitta Laitinen väitteli kulttuurihistorian oppiaineessa 
Turun yliopistossa vuonna 1999 väitöskirjalla Lived Land. 
Identification with Places in Navajo Society 1800–1930. 
Sen jälkeen hän on tutkinut muun muassa tilallisuutta ja 
ihmisen suhdetta arkiseen ympäristöönsä uuden ajan alun 
eurooppalaisessa kaupunkimiljöössä. Hän on kiinnostunut myös 
uuden ajan alun kirkkotilan historiasta ja uusmaterialistisesta 
tutkimussuuntauksesta. Vuonna 2017 ilmestyi hänen uusin 
tutkimuksensa Order, Materiality, and Urban Space in the Early 
Modern Kingdom of Sweden. Laitinen toimii tutkijana Turun 



yliopiston kulttuurihistoriassa ja kirjoittaa tällä hetkellä tietokirjaa 
Turun 1600-luvun arjesta kaupungin ja kotien rajoilla. 

****

Dosentti, saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka 
Lehtola työskentelee Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa. 
Saamelaistaiteiden lisäksi Lehtola on tutkinut monipuolisesti 
saamelaisten kulttuurihistoriaa ja etnisiä suhteita, joita käsittelee 
muiden muassa hänen pääteoksensa Saamelaiset suomalaiset 
– kohtaamisia 1896–1953 (2012). Lehtola on johtanut useita 
saamelaisuuteen liittyviä tutkimusprojekteja, kuten Suomen 
Akatemian hanketta Domestication of indigenous discourses (2015–
2018), ja toiminut monissa luottamustehtävissä, kuten pohjoismaisen 
Saamelaisinstituutin hallituksen puheenjohtajana. Vuonna 2016 
Lehtola kutsuttiin suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi.

**** 
Dosentti Pia Olsson toimii kansatieteen yliopistonlehtorina 
Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa Eteen vapahan, 
valkean Suomen. Kansatieteellinen tutkimus lottatoiminnasta 
paikallisella tasolla vuoteen 1939 tarkastettiin vuonna 1999. Sen 
jälkeen hän on tehnyt tutkimusta muun muassa kansatieteellisten 
kyselyaineistojen muodostumiseen liittyvistä kysymyksistä Koneen 
Säätiön rahoittamissa hankkeissa Kansantieto ja kiistämisen 
käytännöt sekä Rajanvetojen kulttuuriperintö. Tällä hetkellä hän 
johtaa kaupunkietnografista tutkimushanketta, jossa tarkastellaan 
kaupunkitiloja kulttuuristen kohtaamisten näkökulmasta. Olsson on 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen puheenjohtaja.

****

FT Maritta Pohls on historia-alan yrittäjä, joka kirjoittanut lukuisia 
tutkimuksia ja artikkeleita tieteen rahoituksen kehittymisestä, 
järjestötoiminnasta ja naisten asemasta suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Uusimpana hankkeena on Pohlsin ideoima Naisten 



Ääni -verkkojulkaisu, jossa julkaistaan suomalaisten naisten 
pienoiselämäkertoja. Ks. enemmän www.tutkimuksenaika.com   
www.naistenaani.fi

****

Dosentti Aapo Roselius kon työskennellyt vuodesta 2002 eri 
säätöiden rahoituksella väitöskirja- ja postdoc- tutkijana Suomen 
sotasurmat-projektissa sekä kirjoittajana eräissä kirjahankkeissa. 
Hän on ilmoittanut tieteellisen kiinnostuksensa kohteiksi sodan 
kulttuurihistorian, erityisesti sotiin liittyvän kollektiivisen 
muistamisen, Suomen, Baltian ja Pohjoismaiden 1900-luvun 
poliittisen historian (erityisesti 1917–1945) sekä kansalliset 
vähemmistöt, kollektiiviset identiteetit ja kansalaisjärjestöjen 
kehityksen Suomessa. Roseliuksen tähänastisesta tuotannosta 
voidaan erottaa eräitä melko selvärajaisia alueita. Niistä 
merkittävin on julkisen muistamisen kulttuuri ja politiikka. Siihen 
liittyy läheisesti toinen painopistealue kansalaisjärjestötoiminta 
ja paikallisten identiteettien tutkimus. Hän väitteli 2011 Helsingin 
yliopistossa ja sai Oulun yliopistosta dosentin arvon 2016. . Julkinen 
kollektiivinen muistaminen ja siihen nojaava historiapolitiikka 
on Roseliuksen väitöskirjatyön selkärankana. Hänen tapansa 
selvittää teoreettisia lähtökohtiaan ja keskeisiä käsitteitään on 
ongelmalähtöinen. Roselius on kehitellyt metodologiaansa niin, 
että teoreettisilla lähtökohdilla ja niistä nousevilla käsitteillä on 
koko ajan selkeä yhteys tutkimuksen substanssiin. 

****

FT Antti Räihä työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän 
yliopiston historian ja etnologian laitoksella. Hän väitteli 
Jyväskylän yliopistossa vuonna 2012 teoksella Jatkuvuus ja 
muutosten hallinta. Hamina ja Lappeenranta Ruotsin ja Venäjän 
alaisuudessa 1720–1760-luvuilla. Rajaseutuproblematiikan ohella 
Räihän tutkimusintresseihin kuuluu muun muassa Suomen ja 
Ruotsin historiografia pitkällä aikavälillä. Uusimpiin julkaisuihin 
lukeutuvat: “Normative Imperatives and Communal Influences: 

http://www.tutkimuksenaika.com
http://www.naistenaani.fi


The Consistory’s Role in Proposing Lutheran Clergy in the 18th-
century Russian Border Area”, Scandinavian Journal of History 
(42:5) 2017, ”Den lutherska kyrkan, ‘den finska andan’ och Gustav 
III:s krig (1788−1790) i Gamla Finland”, Historisk Tidskrift för 
Finland (102:3) 2017. Räihä työskentelee lisäksi tutkijana Etelä-
Karjalan maakuntahistoria -hankkeessa.

****

FT Sami Suodenjoki työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston 
historian oppiaineessa. Käynnissä oleva tutkimus liittyy kunnallisen 
demokratian läpimurtoon Suomessa ja on osa vuonna 2018 
käynnistyvää kokemuksen historian huippuyksikköä. Suodenjoen 
väitöskirja Kuriton suutari ja kiistämisen rajat: Työväenliikkeen 
läpimurto hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899–1909 valittiin 
vuoden 2011 Työväentutkimukseksi. Suodenjoen tutkimusaloja ovat 
työväenliike, kansanihmisten kirjallistuminen sekä kansalaisten 
ja virkavallan vuorovaikutus 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 
alussa. Uusimpiin julkaisuihin lukeutuu muiden muassa artikkeli 
poliittisesta mobilisaatiosta Suomen ja Irlannin maaseudulla: 
”Mobilising for land, nation and class interests: Agrarian agitation 
in Finland and Ireland, 1879–1918”, Irish Historical Studies 
(2017), vol. 41, issue 160. t

****

FT Tanja Vahtikari työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen 
yliopiston historian oppiaineessa.  Hän on kansainvälisesti 
orientoitunut tutkija. Vahtikarin väitöskirjan pohjalta syntyi 
teos Valuing World Heritage Cities (Routledge 2017). Hänen 
tutkimuksensa liittyvät kaupunkihistorian alaan. Ne ovat usein  
näkökulmiltaan transnationaaleja  ja käsittelevät historiapolitiikkaa 
ja muistamista sekä niiden näkymistä jälleenrakennuksessa toisen 
maailmansodan jälkeen. Vertaileva tutkimusote ja ylikansallisten 
instituutioiden, yhteisöjen ja prosessien analyysi näkyy myös  
hänen uusimassa tutkimuksessaan. Vahtikari toimii aktiivisesti 
myös tieteellisissä seuroissa.  TtVertaileva tutkimusote ja eosF kriittisestä  asevelvollisuuden
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Esko Koskenvesa 1938 – 2017

Professori Esko Koskenvesa (vuoteen 1961 Koski) kuoli Pälkäneellä 
3. tammikuuta 2017. Hän oli syntynyt Helsingissä 17. huhtikuuta 
1938.

Koskenvesa pääsi ylioppilaaksi Pälkäneen yhteiskoulusta keväällä 
1958. Hän valmistui teologian kandidaatiksi (maisteriksi) Helsingin 
yliopiston teologisesta tiedekunnasta vuonna 1963. Koskenvesa teki 
gradunsa kirkkohistorian laudaturseminaarissa professori Kauko 
Pirisen johdolla. Aiheena oli Alopaeus-sukuun kuuluvien pappien 
toiminta Porvoon tuomiokapitulissa vuosina 1794 - 1839.

Valmistuttuaan Koskenvesa työskenteli ensin Valtionarkistossa 
arkistoavustajana ja sitten 1964 – 1970 valtion humanistisen 
toimikunnan tutkimusassistenttina. Väitöskirjan teemaksi Pirinen 
antoi Porvoon tuomiokapitulin historian. Aihetta Koskenvesa 
lähestyi erilaisten osatutkimusten kautta, jotka ilmestyivät lähinnä 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirjassa ja kahdessa 
juhlakirjassa. Väitöskirjansa tukiaineen Suomen historian opintoja 
varten Koskenvesa osallistui professori Eino Jutikkalan johtamaan 
laudaturseminaariin.



Erillisselvityksissään Koskenvesa käsitteli ensin rovastikuntajakoa 
Suomen itäisessä hiippakunnassa vuoteen 1741 saakka ja sitten 
lisensiaatintutkielmassa Porvoon tuomiokapitulia ja sen toimintaa 
papiston julistuksen ja opetuksen ohjaajana 1721 – 1761. Tämän 
jälkeen valmistuivat artikkelit tuomiokapitulin sijoittamisesta 
Porvooseen isonvihan jälkeen, itäisen hiippakunnan piispanvaaleista 
ja -nimityksistä vuosina 1705 – 1762 ja vastaavista kysymyksistä 
itse Porvoon hiippakunnassa 1789 – 1865, lukukinkereistä Porvoon 
hiippakunnassa 1810-luvulla sekä Porvoon hiippakuntaan papiksi 
vihityistä vuosilta 1722 – 1829. Vastaava luettelo vuosilta 1690 
– 1732 sisältyy Suomen sukututkimusseuran vuosikirjaan. 

Lisäksi Koskenvesa julkaisi laajana artikkelina yleisesityksen Porvoon 
vanhasta tuomiokapitulista koko sen olemassaolon ajalta eli vuosilta 
1723 – 1923. Artikkeli ilmestyi uuden eli ruotsinkielisen Porvoon 
hiippakunnan täyttäessä 60 vuotta ja julkaistessa juhlakirjan Huset 
vid Kungsvägen. Väitöskirjan jälkeen Koskenvesalta ilmestyi vielä 
artikkeli Porvoon hiippakunnan vakinaisen papiston palkkasuhteista 
vuonna 1842.

Väitöskirjansa esipuheessa Koskenvesa viittasi edellä mainittuihin 
erillisselvityksin ja totesi, että ne ”määrätietoisen tutkimustyön 
näkökulmasta” olivat saattaneet näyttää harharetkiltä. Itse hän ei 
kuitenkaan tunnettuun lauluntekijään viitaten halunnut heittää näistä 
vaiheista yhtään pois.

1970-luvulla Koskenvesa työskenteli teologisessa tiedekunnassa eri 
tehtävissä, muun muassa opintoneuvojana ja vuodesta 1973 lähtien 
käytännöllisen teologian assistenttina. Tämän myötä hänen toiseksi 
ohjaajakseen tuli historiallisen koulutuksen saanut professori Martti 
Parvio. Teologisesta tiedekunnasta Koskenvesa siirtyi välillä diakonian 
maailmaan, kun hänestä tuli ensin 1974 Helsingin diakoniaopiston 
rehtori sekä sitten 1978 kirkon diakoniatyön keskuksen sihteeri ja 
1984 sen pääsihteeri.



Kaiken tämän moninaisen toiminnan jälkeen Koskenvesa 
pääsi vihdoin väittelemään syksyllä 1984 tutkimuksellaan 
Synodaalikokous Porvoon hiippakunnan hallinnossa 1723 – 1870. 
Vastaväittäjänä oli tutkimuksen alulle pannut ja sen varsinaisena 
ohjaajana toiminut professori Pirinen. Hän totesi Koskenvesan 
täydentäneen tutkimuksen aiemmin esittämää kuvaa nimenomaan 
synodaalikokouksen hallintotehtävästä, vaikka väittelijä olisi 
joissakin suhteissa voinut päästä pitemmällekin.

Kohta väiteltyään Koskenvesa kutsuttiin vuonna 1987 Suomen 
Historiallisen Seuran tutkijajäseneksi.

Kirkkohistoriallisen seuran sihteeri Koskenvesasta tuli vuonna 1974. 
Hän hoiti tehtävää 11 vuotta, vuoteen 1984 saakka. Puheenjohtajana 
hänen sihteerikaudellaan oli hänen yliopistollinen esimiehensä 
professori Martti Parvio.  Johtokunnan jäseneksi Koskenvesa oli 
tullut vuonna jo 1973. Hän hoiti luottamustehtäväänsä 24 vuotta, 
vuoteen 1996 saakka. 

Sihteeri vastasi Koskenvesan kaudella paitsi seuran normaalista 
toiminnasta myös -  ja ennen kaikkea - sen julkaisutoiminnasta. 
Koskenvesan toimiessa sihteerinä toimitusten sarjassa julkaistiin 
yhteensä 41 teosta, siis keskimäärin lähes neljä teosta vuotta kohden. 
Vuonna 1980 seura julkaisi jopa ennätysmäiset seitsemän teosta, 
joiden painatusasioiden hoitaminen kuului sihteerin keskeisiin 
tehtäviin.

Diakonian maailmasta Koskenvesa palasi yliopistoon, kun hänestä 
kohta väiteltyään tuli 1986 käytännöllisen teologian apulaisprofessori 
ja 1998 professori. Käytännöllisen teologian laitoksen esimiehenä 
hän toimi vuosina 1991 – 1998 ja omistautui monin tavoin 
laitosyhteisön rakentamiseen.



Markku Tyynilä 1943-2017

Markku Uolevi Tyynilä syntyi Vanajalla 30.8.1943. Hän tuli 
ylioppilaaksi Tikkurilan yhteiskoulusta 1962, suoritti Helsingin 
yliopistossa OTK-tutkinnon 1969, OTL-tutkinnon 1983 ja väitteli 
oikeustieteen tohtoriksi 1984. Väitöskirjan aihe oli Lainvalmistelukunta 
1884-1964. Työ kuuluu oikeushistorian alaan. 

Tyynilän opiskeluaika osuu ylioppilaskunnan aktiiviseen 
murroskauteen. Aktiivisena ihmisenä myös Tyynilä meni mukaan 
Eteläsuomalaisen osakunnan toimintaan ja siirtyi sitä kautta 
ylioppilaspolitiikkaan. Hän toimi opiskeluaikanaan Ylioppilaslehden 
korkeakoulupoliittisena toimittajana (1967-69). Vuonna 1968 Tyynilä 
toimitti teoksen Huomenta yliopisto: Mielipiteitä Helsingin yliopiston 
järjestäytyneen ylioppilaskunnan satavuotisjuhlien merkeissä. Hän ei 
ollut eturivissä, mutta vaikutti taustalla muun muassa Vanhan valtaajien 
koulutuspoliittisiin julistuksiin.

Siirryttyään eläkkeelle 2002 Koskenvesa julkaisi vielä laajan, runsaan 
neljäsosan koko teoksen sivumäärästä käsittävän osuuden vuonna 2005 
ilmestyneessä kokoomateoksessa Viipurin – Porvoon – Tampereen 
hiippakunnan historia 1554 – 2004. Koskenvesan osuus käsitti ajanjakson 
Uudenkaupungin rauhasta 1721 Schaumanin kirkkolain julkaisemiseen 
eli vuoteen 1869 saakka. Se vahvisti kuvaa Koskenvesasta Suomen 
itäisen hiippakunnan vaiheisiin syvällisesti perehtyneenä tutkijana.

    Professori Hannu Mustakallio kirjoitti  
    Professori Jyrki Knuutila esitti 5.3.2018.



Ylioppilaspolitiikasta Tyynilä siirtyi sujuvasti hallinnollisiin 
hankkeisiin. Hän toimi vuosina 1969-70 Helsingin yliopiston hallinnon 
selvitysryhmän jäsenenä. 1970 hänet nimitettiin opetusministeriön 
nuoremmaksi hallitussihteeriksi, 1973 oikeusministeriön vs. 
lainsäädäntöneuvokseksi ja lainvalmistelukunnan nuoremmaksi 
jäseneksi. Hän toimi tässä tehtävässä vuoteen 1975 saakka, 
jolloin hänet nimitettiin lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston 
lainsäädäntöneuvokseksi, josta virasta hän jäi eläkkeelle 2006. 
Vuodesta 1984 lähtien Tyynilä toimi laintarkastustoimiston 
toimistopäällikkönä. 

Tyynilä säilytti yhteytensä yliopistoon toimimalla Helsingin 
yliopiston lakikielen opettajana vuodesta 1983 vuoteen 2001 saakka ja 
oikeushistorian dosenttina vuodesta 1987 lähtien. Pakollisia lakikielen 
kursseja hän ehti pitää lähes sata kappaletta.

Oikeushistorian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Tyynilä pureutui 
senaatin uudistamisen problematiikkaan 1800- ja 1900-luvun 
vaihteessa. Näin ollen Tyynilä nimitettiin 1987 valtioneuvoston 1985 
asettamaan hallintohistoriakomiteaan tekemään tutkimusta senaatista. 
Hän toimi tehtävässä 1987-89 ja 1991. Hän julkaisi tällöin tutkimuksen 
Senaatti. Se on alan perusteos ja osa hallintohistoriakomitean 1800-
luvun ylimpiin valtioelimiin kohdistuvaa kokonaisuutta. Tyynilä 
sijoitti senaatin taitavasti osaksi sitä valtarakennelmaa, jonka 
muodostivat kenraalikuvernööri, ministerivaltiosihteeri ja senaatin 
alainen keskushallinto. 

Toimin hallintohistoriakomitean pääsihteerinä ja opin tuntemaan 
Tyynilän tällöin ahkerana, sanavalmiina, kollegiaalisena ja erinomaisen 
luotettavana tutkijana. Kiinnitin huomiota tuolloin Tyynilän 
kirjoittamistapaan: hahmotettuaan tutkimuskohteensa ja valmisteltuaan 
tutkimuksen disposition hän keskittyi suuriin kysymyksiin ja senaatin 
historian käänteisiin. Käytyään läpi alan keskeisen kirjallisuuden ja 
arkistolähteet hän kirjoitti tekstin, jota hänen ei tarvinnut monta kertaa 



korjata ja muunnella. Hallintohistoriakomitean nuoret tutkijat ja 
tutkimusapulaiset saivat oivallisen tuntuman tutkimuksen tekemiseen 
ja myös keskushallinnon arkipäivän realiteetteihin, ei vain virallisiin 
säädösten kuvaamaan todellisuuteen.  
 
Julkaistuaan Senaatin Tyynilä palasi oikeusministeriöön virkamieheksi, 
mutta toimi yliopiston dosenttina ja opettajana. Senaatti-tutkimuksen 
kautta Tyynilästä kehittyi erinomainen 1800-luvun historian tuntija. 
Väitöskirjassaan ja senaatissa Tyynilä oli tutustunut Suomen ylimpiin 
virkamiehiin ja valtiollisiin johtajiin. Tätä osaamista Tyynilä pääsi 
käyttämään hyväksi, kun hänet 1993 nimitettiin Kansallisbiografian 
toimituskunnan jäseneksi ja vuosia 1809-1917 koskevan ajanjakson 
päätoimittajaksi. Tässä tehtävässä hän oli vuoteen 2006 saakka. 

Tyynilä toimi uransa aikana monissa valmistelu- ja neuvotteluelimissä, 
kuten kieli-instituuttien valvontalautakunnan sihteerinä ja 
jäsenenä, tekijänoikeusneuvoston puheenjohtajana, kääntäjien 
tutkintolautakunnan puheenjohtajana, eduskunnan kirjaston 
hallituksen jäsenenä ja lainsäädännön valmistelun laatua käsittelevän 
EU:n neuvoston työryhmän jäsenenä.

Kuten Markku Tyynilä tyttäret ovat Helsingin Sanomiin 23.12.2017 
kirjoittamassaan muistokirjoituksessa sanoneet, kieli oli Tyynilän 
tärkein työväline. Siihen hän sai kokemusta muun muassa Ilta-
Sanomien kesätoimittajana. Kieli ja kulttuuri kytkeytyivät Tyynilällä 
tiivisti yhteen. Niinpä hän toimi muun muassa Valvojan toimituskunnan 
jäsenenä jo vuodesta 1966 lähtien. Se ilmenee myös hänen laajassa 
artikkelituotannossaan. Kansalliskirjaston ARTO-tietokannassa on 
112 Tyynilän julkaisemaa artikkelia. Ensimmäinen artikkeli kielestä 
on vuodelta 1983. Se käsittelee virkakieltä. Myös Tyynilän viimeinen 
artikkeli vuodelta 2010 käsittelee kieltä. Sen otsikko on: Suomen 
kielen nousu oikeuskieleksi. 



Seuraavat artikkelien otsikot kuvaavat Tyynilän käsitystä kulttuurin ja 
kielen yhteydestä:
”Paalu ja piilu, Haaste 2003
”Raipat selkään semmoisille” Haaste 2003
”Wibeliuksen keltaiset housut” Haaste 2003
”Siat terhometsässä” Haaste 2005
”Aleksis Kivestä ja Volter Kilvestä, Suomen kirjallisuuden neroista”. 
Valvoja 1987.

Oikeushallinnon tiedotuslehdessä Ohoi julkaisemassaan artikkelissa 
Riina Maukola nostaa esille Tyynilän kiinnostuksen kieleen. Artikkelin 
otsikko on ”Markku Tyynilä loihtii kielellä mieltä” pykäliin.

Opettaessaan tulevia lainvalmistelijoita Tyynilä painotti lakien selkeyttä 
ja perustelujen laatua, sillä hän oli huolestunut lainvalmistelun tason 
ja lakikielen heikkenemisestä. Hän kirjoitti Encyclopædia iuridica 
Fennicaan lukuisia artikkeleita lainvalmistelusta. Oheiset otsikot tuovat 
esille myös kielen merkityksen: säädöskieli ja säädöksen nimike sekä 
yhdessä Antero Jyrängin kanssa Säädöksen johtolause. 
 
Kahvitauoilla hallintohistoriakomiteassa Tyynilä jaksoi hauskuttaa 
meitä kollegoja tarinoilla Volter Kilven Alastalon salista, jonka suuri 
ihailija hän oli ja Ilta-Sanomien kesätoimittajan kokemuksistaan. 
Ylioppilaskunta, Valvoja-lehti, Leo Mechelin ja Calonius olivat myös 
lähellä Markun sydäntä ja niistä hänellä riitti kerrottavaa. Ei mennyt 
pitkääkään aikaa, kun Markku ryhtyi kertomaan luontoretkistään ja 
lintuhavainnoistaan. Tyynilä oli erinomainen seuramies ja samaan 
aikaan tutkimukselle ja työlleen omistautunut kollega. 

      Dosentti Seppo Tiihonen



Neighbours or Strangers?
Conflict, Negotiation, and Collaboration in 

Multicultural Communities 
University of Tampere, 23-25 August 2018

https://events.uta.fi/passages/

Keynote speakers:
Professor Emma Dench (Harvard University): “From Race to Ethnicity 
and Back again in Classical Antiquity”
Professor Bryan Ward-Perkins (University of Oxford): “Unity and 
Conflict in the Late-Antique Cult of the Saints”
Professor Felicitas Schmieder (FernUniversität in Hagen): “At the End Professor Felicitas Schmieder (FernUniversität in Hagen): “At the End Professor Felicitas Schmieder
of the World and in the Throats of our Enemies – Latin Europeans in 
Late Medieval Asia”

The conference aims at concentrating on social and cultural interaction 
within and between multi-ethnic and multilingual communities, groups 
and individuals, minority (minorities) and majority. Cooperation, 
toleration, and coexistence was an everyday necessity in Ancient and 
medieval societies. On occasion, however, these would turn into the 
opposite: suspicion, conflict, and violence, enhanced by power struggles 
and prejudices. All these had a central influence on social dynamics, 
negotiations of collective or individual identity, definitions of ethnicity, 
and shaping of legal rules. What was the function of multicultural and 
multilingual interaction in various contexts: did it create and increase 
conflicts, or was it rather a prerequisite for survival and prosperity?

Please, click here for the programme:
https://events.uta.fi/passages/programme/

Please, click here for registration:
https://events.uta.fi/passages/registration/

Welcome to Tampere!



SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Suomen Historiallinen Seura on vuoden 2017 aikana sääntöjensä mukaisesti 
edistänyt historian tutkimusta ja tuntemusta Suomessa toimittamalla tutkimuksia 
historian alalta, järjestämällä kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia 
ja seminaareja ja kansainvälisen konferenssin sekä ohjaamalla 
historiantutkimusta ja tuntemusta syventävää muuta toimintaa. Seura toimi 
myös yhteistyössä valtioneuvoston kanslian asettaman Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden hankkeen eli Suomi100 –hankkeen kanssa. Juhlavuoden 
teemana oli ”yhdessä”, ja SHS järjesti Uudistusten ja vallankumousten Suomi 
ja Eurooppa 1917-1919 – Reform and Revolution in Europe 1017-1919 
–kansainvälisen konferenssin ja tähän liittyen yleisötilaisuuksia eri puolilla 
Suomea yhdessä paikallisten historiayhdistysten kanssa. SHS on Tieteellisten 
Seurain Valtuuskunnan, Suomen Tiedekustantajien Liiton, Historioitsijat ilman 
rajoja -yhdistyksen ja toimikuntiensa kautta Comité International des Sciences 
Historiques’in ja sen alajärjestöjen jäsen.

Seuran jäsenistö 
Jäsenkortiston uudistamisen yhteydessä on sääntöjen mukaisesti poistettu 
sellaiset vuosijäsenet, jotka eivät ole kahteen vuoteen maksaneet jäsenmaksuaan. 
Jäsentilanne oli vuoden päättyessä seuraava:
   4  kunniajäsentä
365 tutkijajäsentä 
  44 kirjeenvaihtajajäsentä
  32 pysyvää jäsentä
346 vuosijäsentä   yhteensä 791 jäsentä 

Seuran tutkijajäsenistä poistuivat keskuudestamme professori Erkki 
Koskenvesa ja prof. Markku Tyynilä.

Seuran uusiksi tutkijajäseniksi valittiin 14 historiantutkijaa, jotka julkistettiin 
SHS:nvuosikokouksessa 9.11.2017. Uudet tutkijajäsenet ovat:

Dos. Anders Ahlbäck Prof. Veli-Pekka Lehtola
FT Janne Haikari Dos. Pia Olsson
Dos Mikko Huhtamies FT Maritta Pohls
FT Johanna Ilmakunnas FT Aapo Roselius
FT Pia Koivunen FT Antti Räihä 
FT Ulla Koskinen FT Sami Suodenjoki
Dos. Riitta Laitinen FT Tanja Vahtikari



Seuran hallitus ja toimihenkilöt
Seuran hallitukseen kuuluivat: 
   

Professori Tiina Kinnunen, puheenjohtaja
Dosentti Juhana Aunesluoma 
Dosentti Ilkka Huhta
Professori Pasi Ihalainen
Dosentti Marja Jalava, varapuheenjohtaja
Professori Petri Karonen
Dosentti Sari Katajala-Peltomaa
Dosentti Maarit Leskelä-Kärki

  Professori Petteri Pietikäinen
Professori Taina Syrjämaa

Seuran hallitus on kokoontunut vuoden 2017 aikana 8 kertaa sekä pitänyt 
kolme e-mail-kokousta.

Seuran toiminnanjohtajana on toiminut filosofian maisteri Julia Burman. 
Jäsenrekisterijärjestelmä on nettipohjainen, sitä ylläpitää FloApps OY, jonka 
palvelimella rekisteri sijaitsee. Uudella rekisterillä voi lähettää viestejä 
sähköpostitse jäsenille, mikä mahdollistaa verkkoviestintään siirtymisen. 
Seuran internetsivut ovat Tieteellisten Seuran Valtuuskunnan palvelimella, ja 
TSV:n verkkoasiantuntijat Mikko Huldin ja Jani Laatikainen ovat toimineet 
seuran atk-tukihenkilöinä. Seuran kirjanpidosta vastasi Olli-Heikki Dahlgren 
Sun Tase -tilitoimistosta. Vuosikokouksen valitsimina toiminnantarkastajina 
olivat professori Aura Korppi-Tommola ja dos. Jan Löfström. 

Tutkijajäsenkokoukset ja yleisötilaisuudet

Tutkijajäsenkokouksia pidettiin vuoden 2017 aikana kaksi: kevätkokous 
6.3. ja vuosikokous 9.11. Kevätkokouksessa esitelmän piti dosentti Henrika 
Tandefelt tutkimuksensa pohjalta teemasta: ”Järki ja tunteet - avioliitto 
rakkausprojektina ja järkijärjestelynä 1800-luvun miehen maailmassa, tai 
paroni Viktor Magnus von Bornin tunnekuohut” Tieteiden talossa (Kirkkokatu 
6, Helsinki.) Vuosikokouksessa prof. Tiina Kinnunen piti vuosijuhlaesitelmän: 
Suomen Historiallisen Seuran historia naisnäkökulmasta - huomioita 
metodisista haasteista. Seura järjesti lukukausien aikana esitelmä- ja 
seminaaritilaisuuksia Tieteiden talossa sekä yhteistyössä muiden yhdistysten 
ja yliopistojen kanssa seminaareja ja konferensseja myös muualla. Bulgarian 
suurlähettilään ehdotuksesta on osallistuttu diplomaateille järjestettyyn 



pienimuotoiseen historiaseminaariin ja tällaisiin pieniin historian tuntemusta 
edistäviin seminaareihin voidaan osallistua jatkossakin. Vuoden 2017 aikana 
järjestettiin seuraavat esitelmätilaisuudet ja seminaarit sekä konferenssit:

Kevät 2017

Maanantaina 23.1. klo 17.30-19.00 Tieteiden talo (sali 309), Helsinki. 
Maamme, itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Mukana keskustelemassa kirjan 
toimittajat, kulttuurihistorian professorit Hannu Salmi ja Marjo Kaartinen sekä 
kirjaan erityisesti populaari- ja mediakulttuurista kirjoittanut FT Paavo Oinonen. 
Keskustelua vetää Helsingin kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö, FT Minna 
Sarantola-Weiss.
__________________
Ma 6.3. Kevätkokous ja dos. Henrika Tandefeltin esitelmä Järki ja tunteet 
- avioliitto rakkausprojektina ja järkijärjestelynä 1800-luvun miehen 
maailmassa,.ks yllä.
__________________
Ti 7.3.2017 klo 16-20,Tieteiden talo (Sali104), Helsinki: Suomen 
Historiallisen Seuran kanssa järjestivät Historiallinen Yhdistys ja Suomi-
Venäjä seuran Venäjän historian osasto seminaarin, Suomi 100-ohjelmaaa.  
Vallankumouksista itsenäisyyteen: vuoden 1917 tapahtumat Suomessa ja 
Venäjällä.  
Venäjän historian osaston puheenjohtaja dos. Kristiina Kalleinen: Tilaisuuden 
avaus 
Prof. Max Engman: Kuinka keisarikunta puretaan? 
Venäjän Tiedeakatemian Pietarin Historian Instituutin johtava tutkija  Vladimir 
Tshernjaev, Революция 1917 года: крушение демократической альтернативы 
в России и Финляндия (Vuoden 1917 vallankumous: demokraattisen 
vaihtoehdon romahdus Venäjällä ja Suomessa), esitelmän tulkkaa suomeksi 
kääntäjä Toivo Tupin.
Dos. Eino Ketola: Sosialidemokraatit ja Suomen itsenäisyys 
Prof. Matti Lackman, Kullervo Mannerin käsityksen muuttuminen Suomen 
valtiollisesta ja kansainvälisestä asemasta 
Prof. Martti Häikiö, P. E. Svinhufvud itsenäisyysmiehenä 
Venäjän Tiedeakatemian Petroskoin historian instituutin vanhempi tutkija 
Jelena Dubrovskaja, Российские военные в Финляндии и Февральская 
революция 1917 года, (Venäläiset sotilaat Suomessa ja Helmikuun 1917 
vallankumous), esitelmän tulkkaa suomeksi kääntäjä Toivo Tupin.
_______________________
Ke 15.3. Tampere-talo, Venäjän vallankumous ja Suomi 1917  
yleisötilaisuus liittyen  torstaina alkavaan Uudistukset ja vallankumoukset 



- konferenssiin ja sen teemoihin. Järjestäjinä Suomen Historiallinen Seura, 
Tampereen yliopisto ja Yhteiskunnan historian huippuyksikkö.  
Professori Pertti Haapala (TaY): Suomalainen historiankirjoitus ja jälkiymmärrys 
Professori Kimmo Rentola (HY): Venäläiset näkemykset vuodesta 1917 
Professori Vesa Vares (TuY): Poliittisen johdon odotukset 1917
FT Sami Suodenjoki (HY): Syvien rivien odotukset 1917 
Tilaisuuden puheenjohtajana toimi professori Tiina Kinnunen 
Oulun yliopistosta. Tilaisuus myös käännettiin viittomakielelle ja 
striimattiin, niin että sitä saattoi seurata netissä.
________________________

Kansainvälinen konferenssi 15.-18.3.2017 Tampereella: Reform 
and Revolution in Europe 2017-2019.  Konferenssi oli historia-alan 
päätapahtuma Suomi100-juhlavuodenohjelmassa.  
Pääpuhujat: 
Prof. Richard Bessel (York), ‘A transnational revolution: The challenges 
of the First World War and the crises of the legitimacy of the established 
political order’   
Prof. Krassimira Daskalova (Sofia), ‘Reform, Revolution and 
Transformations of Gender Orders (1917-1989): A European Comparison’  
 Dr. Bill Kissane (LSE), ‘Civil wars in a comparative perspective  ;
 Prof. Jörn Leonhard (Freiburg), ‘1917 and the Global Revolution of Rising 
Expectations’   
Prof. Henrik Meinander (Helsinki), ‘A Scandinavian Path to Democracy? 
European perspectives and comparisons’

__________

To 6.4.2017 klo 17-20 Oulun kaupunginkirjaston Pakkala-Sali, Suomi100-
ohjelmaa, SHS yhteistyössä Oulun historiaseuran kanssa:  Itsenäisen 
Suomen rajoilla: 
FT Ulla Aatsinki: Rajat ja radikalismi – ylirajaisen kanssakäymisen vaikutus 
Lapissa vuonna 1917
Professori Kari Alenius: Uhka lännestä? Suomen länsiraja ja 
vähemmistöoikeudet ihanteiden ja reaalipolitiikan törmäyspisteessä 
Professori Reijo Heikkinen: Suomussalmelaiset itsenäisyyttä ajamassa 
kihupyhinä 1917
Kommentaattoreina dosentit Marianne Junila ja Jukka Juntunen
__________
Ma 10.4. klo 17, Tieteiden talo, Helsinki. Keskustelutilaisuus 
mediahistoriasta 
Dos. Jukka Kortti: Media historiassa. Lähestymistapoja median merkityksiin 



historiassa 
Heidi Kurvinen: Toimittajat mediatekstien takana. Suomalaisen 
toimittajakunnan lyhyt historia 
__________

To 11.5. Kasvatuksen mieli ja muistot -seminaari Tieteiden talo 
(Helsinki). Kasvatushistorian elämäkerta- ja muistitietotutkimuksen 
verkosto (KEMU) yhdessä muistitietotutkijoiden verkoston FOHNin, 
Nuorisotutkimusseuran, Suomen Historiallisen Seuran sekä Kasvatuksen 
ja koulutuksen historian seuran kanssa järjestivät monitieteisen seminaarin 
historiantutkija FT Saara Tuomaalan muistoksi. Hän teki kasvatuksen 
muistitietohistorian alalla uusia uria uurtavaa tutkimusta. Seminaarissa 
käsiteltiin monipuolisesti kokemuksen, muistamisen ja muistitiedon tutkimusta 
sekä sen teoreettisia ja metodisia lähtökohtia ja käytäntöjä.
______________

Pe 2.6. klo 13-18, Tieteiden talo, Helsinki. SHS:n Digitaalisen 
historiantutkimuksen verkosto järjesti yhteistyössä Koneen säätiön 
rahoittaman Towards a Roadmap for Digital History in Finland-hankkeen 
kanssa seminarin:  Seminar on Digital History research Seminaari digitaalisesta 
historiantutkimuksesta: Fastlanes and Potholes on the Road to the Future of 
Digital History, seminarin teemoina olivat Mapping The Obstacles of Today’s 
Finnish Digital History, On The Road To The Futures Of Digital History. 

Syksy 2017 
Tampere 5.9.2017, klo 18-20, Tampereen pääkirjasto Metso. Suomi100-
ohjelmaa, SHS yhteistyössä Tampereen historiallisen seuran kanssa järjesti 
keskustelutilaisuuden:
Totta, valetta vai historiankirjoitusta? 
Millainen on sata vuotiaan Suomen historia vuonna 2017? 
Miten tutkijat selittävät Suomen historian käänteitä tänään:  
Mikä kertomus on aikalaistotuus,  - mikä poliittinen totuus,  - mikä ei ole totta 
ollenkaan? Miksi tulkinnat muuttuvat? Mikä on nykyisin Suomen historiassa 
tärkeää ja miksi?
Keskustelussa historiantutkijat Pia Koivunen, Raisa Maria Toivo, Ville Kivimäki 
ja Aapo Roselius tulkitsivat historiamme keskeisiä elementtejä tämän päivän 
tutkimuksen näkökulmasta. 
___________________
Inari 21.9. klo 12-16. Suomi100-ohjelmaa, SHS yhteistyössä 
saamelaisarkiston ja-kulttuurikeskuksen Sajoksen sekä Oulun 
historiaseuran kanssa Tilaisuudessa oli tulkkaus pohjoissaame – suomi. 
Tilaisuus striimattiin myös, joten sitä voitiin seurata myös verkossa. 



Saamelaisten historia itsenäisessä Suomessa: Politiikka ja kokemukset 
Avajaissanat: professori Tiina Kinnunen (Suomen Historiallinen Seura) ja dosentti 
Ritva Kylli (Oulun Historiaseura)  
Professori Vuokko Hirvonen (Saamelainen korkeakoulu Sámi Allaskuvla, 
Koutokeino): Suoma iehčanasvuohta sápmelaš nissona vásáhussan,  Suomen 
itsenäisyys saamelaisen naisen kokemana 
(esitys pohjoissaameksi, tulkataan suomeksi) 
Dosentti Pigga Keskitalo (Saamelainen korkeakoulu Sámi Allaskuvla, 
Koutokeino): Sámemánát čuođijahkásaš Suomas,  Saamelaislapset satavuotisessa 
Suomessa 
(esitys pohjoissaameksi, tulkataan suomeksi)  
Tohtori Jukka Nyyssönen (Tromssan yliopisto):  Saamelaispolitiikka itsenäisessä 
Suomessa, Sámepolitihkka iehčanas Suomas  (esitys suomeksi, tulkataan 
pohjoissaameksi)  
Loppusanat: Saamelaisarkistonhoitaja Suvi King (Saamelaisarkisto)
___________________

Turku 18.10.2017, klo 18-20, Turun kaupunginkirjaston pääkirjastossa. 
SHS yhteistyössä Turun historiallisen yhdistyksen kanssa, Suomi100-
ohjelmaa: Vuosien 1917–1918 perintö. Mitä historiasta voi oppia 
konfliktien ja väkivallan välttämisestä? Kaikille avointa keskustelua vuoden 
1917 vallankumousten ja vuoden 1918 kansalaissodan perinnöstä johdatteli 
dosentti Pertti Grönholm (Turun yliopisto, yleinen historia) ja asiantuntijoina 
olivat dos. Anne Heimo (Turun yliopisto, folkloristiikka) ja FM Maria Patjas 
(Turun yliopisto, folkloristiikka).
__________________
Turussa järjestettiin 19.-21.10. Historiantutkimuksen päivät, SHS 
yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa, molempien 
yliopistojen luentosalit olivat käytössä. Tapahtumaan ilmoittautui 350 
tutkijaa, ja työryhmiä sessioissa oli 86, jokaisessa 3-4 esitelmää tai 
paneelikeskusteluja, ja kolme plenaariota. Pääpuhujina olivat: 
Prof. Maria Tamboukou: Archival technologies: past traces, future imaginings 
Dr. Nigel West: Researching and Publishing Intelligence History: The Challenges, 
Pitfalls and Triumphs of Disclosure 
Prof. Pelle Snickars: Modeling the Past—Between the History of Technology and 
the Digital Humanities
Tieteellisen ohjelman ohella järjestettiin vapaamuotoisia tilaisuuksia: torstaina 
oli vastaanotto Turun linnassa, jossa oli myös mahdollisuus tutustua näyttelyihin, 
jatko-opiskelijoiden oma verkostointitapahtuma Dynamossa ja perjantaina oli 
konferenssi-illallinen Ravintola Koulussa. Lauantaina järjestettiin ohjelman 
jälkeen myös päättäjäiset. Seuraavat Historiantutkimuksen päivät järjestetään 
Oulussa.



____________________
Joensuu 25.10.2017 klo 15-19.30 Rajalla -seminaari Carelicumin 
auditoriossa (Pohjois-Karjalan museo) Suomi100-ohjelmaa SHS 
yhteistyössä Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen kanssa.
Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen pj Jani Karhu (Itä-Suomen yliopisto): 
Seminaarin avaus Ylitarkastaja Minna-Liisa Mäkiranta (Kansallisarkisto): 
Kansallispuku rakentaa rajaa
Kansallispukujen esittely ja Motoran Säpäköiden tanssiesitys sekä mahdollisuus 
tutustua Pohjois-Karjalan museon Juuret pystymetsässä -näyttelyyn.
Dosentti (FT )Seija Jalagin (Oulun yliopisto): Vienankarjalaiset kansallisuuksien 
paineessa 
Dosentti (FT )Pekka Nevalainen (Itä-Suomen yliopisto): Kulkukauppiaista 
kauppaneuvoksiin: itäkarjalaisten liiketoimintaa Suomessa
_________________
Jyväskylä 30.10. Keski-Suomi 1917-1918, yhteistyössä Jyväskylän 
historiallisen yhdistyksen kanssa Suomi100-ohjelmaa.
Mervi Kaarninen, yliopistolehtori, dosentti, Tampereen yliopisto: Nuoren Suomen 
nuoriso: lasten ja nuorten asema sisällissodan jälkeen
Janne Könönen, toimittaja/tietokirjailija, ”Joulukuu 1917 suomalaisessa 
muistissa”
Juha Matikainen, väitöstutkija, Jyväskylän yliopisto, ”Sorretun Voima – 
työväestön äänitorvi Keski-Suomessa 1917–1918”
Ari Muhonen, väitöstutkija, Jyväskylän yliopisto, ”Postilaitos 1918”
___________________

Helsinki 31.10. klo 18-20, Tieteiden talo, Helsinki SHS yhteistyössä 
Historiska föreningenin kanssa Suomi100-ohjelmaa: Helsingfors och 
året 1917, FD Kati Katajisto (Helsingfors universitet): Sodasta sovintoon 
– kunnallinen demokratia sovinnon tienviitoittajana (på finska)
Doktorand Sofia Aittomaa (Åbo Akademi): Kejserliga monument i Finland
____________________

Helsinki 15.11. yhteistyössä Kansallisarkiston, Historiska Föreningenin 
ja Tiedeakatemian kanssa Suomi100-ohjelmaa: kansainvälinen seminaari 
Eagles of the Past and Today. Tilaisuus striimattiin myös, joten sitä voitiin 
seurata myös verkossa. Teemoina olivat: The Breakdown Of The Empires 
During And After The First World War, New Empires And Old Empires Under 
Modernization Between The Wars, The Changing Global Power Balance , Panel 
Discussion: Do The New Empires Rule The World Today.
_____________________



Helsingissä 12.-13.12. Seminaari: Biografian rajat ja rajattomuus 
– Testing the Boundaries of Biography,  SHS yhteistyössä Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kanssa.
Prof. Mineke Bosch, University of Groningen: Rewriting Lives: experiments with 
biography
Prof. Sigurđur Gylfi Magnússon, University of Iceland: Farmer Jón and His 
Cultural Existence: Biography, Ego-documents and Microhistory.
Prof. Hanna Suutela, Tampereen yliopisto: Esiintyjien esittämä elämä? 
Havaintoja näyttelijöiden omaelämäkerroista ja biografioista.
Prof. Eero Hyvönen, Helsinki Centre for Digital Humanities HELDIG: 
Biographies on the Semantic Web - Experiences  in Creating and Enriching 
People’s Life Stories Using Linked Data. 
Näiden pääpuhujien lisäksi oli kahdeksan työryhmien sessioita erilaisista 
teemoista.
___________________________________________________________

Seuran muu toiminta

1. Suomen historiallinen bibliografia
Bibliografian ajantasainen toimitustyö on käynnissä. SHS on kerännyt 
Suomen historiallista bibliografiaa 1920-luvulta, ja se sisältää nimikkeitä 
vuodesta 1544 alkaen. Materiaalia viedään edelleen bibliografiaan ja 
toimitustyön on hoitanut kirjastonhoitaja Matti Jussila Jyväskylän yliopiston 
kirjastossa. Historiallinen bibliografia on ARTO-tietokannan alaisuudessa.  
 Historiallisen bibliografian toimituskunnassa olivat professori Petri 
Karonen (puheenjohtaja), pääjohtaja Jussi Nuorteva, professori Tuija Laine 
ja sihteerinä Julia Burman. Toimituskunta ei kokoontunut vuoden aikana. 
Toimeenpanevana työvaliokuntana olivat Karonen ja Burman.
2. Kansallisbiografia
Hankkeessa tehdään yhteistyötä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa 
antamalla asiantuntija-apua. 
3. Historiallinen Aikakauskirja
Seura vastaa yhdessä Historian Ystäväin Liiton kanssa Historiallisen 
Aikakauskirjan julkaisemisesta. Kumpikin osapuoli asettaa lehden 
hallitukseen kolme jäsentä. Suomen Historiallisen Seuran edustajat HAikin 
hallituksessa vuonna 2017 olivat dosentti Marja Jalava, professori Petri 
Karonen ja dosentti Sari Katajala-Peltomaa. Historiallisen Aikakauskirjan 
päätoimittaja on prof. Anu Lahtinen. Toimitussihteerinä toimi FT Heidi 
Kurvinen. Toimittajat ovat dos. Johanna Ilmakunnas, FT Ville Kivimäki, 
dos. Simo Mikkonen ja dos. Johanna Rainio-Niemi. Taloudenhoitajana oli 
VTL Raimo Parikka.



4. Agricola-historiaverkko
Seura osallistuu Agricola-historiaverkon ylläpitoon. Vuoden aikana on 
suunniteltu Agricolan toiminnan ja rahoituksen kehittämistä. Laajempana 
humanististen alojen portaalina toimiminen on todettu turvaavan 
toiminnan myös tulevaisuudessa.
5. Ennen ja Nyt – historian tietosanomat
Seura osallistuu Ennen ja Nyt -internetlehden toimittamiseen. Verkkolehden 
julkaisusta vastaavat Historiallisen Seuran, Historiallisen yhdistyksen, 
Turun Historiallisen Yhdistyksen ja Agricola-verkon yhteistyösopimuksen 
mukaisesti kyseiset seurat.
6. Tilaushistoriakeskus
Seura on Tilaushistoriakeskuksen (entinen Paikallishistoriallinen 
toimisto) taustaorganisaationa yhdessä Historian Ystäväin Liiton, 
Historiallisen Yhdistyksen, Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran, Suomen 
Sukututkimusseuran, Suomen Taloushistoriallisen Yhdistyksen ja Työväen 
historian ja perinteen tutkimuksen seuran kanssa. Tilaushistoriakeskus 
toimii yhdyselimenä tilaajien ja kirjoittajien välillä. Seuran edustaja 
johtokunnassa on ollut prof. Anu Lahtinen ja varajäsen dos. Johanna Rainio-
Niemi. Tilaushistoriakeskus on joutunut vähentämään toimintaansa, koska 
Opetus- ja kulttuuriministeriö epäsi Tihkeltä avustuksen. Paikallishistoria.fi 
-sivusto on SHS:n nettisivujen yhteydessä ja sen päätoimittajana toimii 
prof. Anu Lahtinen.
7. Scandinavian Journal of History
Seura on mukana yhteispohjoismaisessa tieteellisessä aikakauslehdessä 
Scandinavian Journal of Historyssä. Suomen maatoimittaja oli 
professori Marjaana Niemi joulukuuhun 2017, jolloin valittiin uudeksi 
maatoimittajaksi prof. Kirsi Salonen.
8. Veteraanikansanedustajien muistitietokeräys 
Seura on ollut aikoinaan suunnittelemassa ja toteuttamassa Eduskunnan 
kirjaston kanssa veteraanikansanedustajien muistitietoprojektia, josta on 
kehittynyt muistitietoarkisto. Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston 
toiminta rahoitetaan valtion tulo- ja menoarviosta (v. 1988 alkaen). Vuonna 
2017 jatkettiin veteraanikansanedustajahaastatteluja ja haastattelujen 
litterointia. Muistitietoarkiston vastuullinen tutkija on ollut VTT Joni 
Krekola. Kehittämistyöryhmässä SHS:n edustajana on ollut professori Kari 
Teräs.
9. Suomen Historiallisen Seuran tutkimushanke:
Tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelu – Suomen Historiallinen Seura 
(1875–2015)
SHS on jatkanut hanketta v.2017. Hankkeen tutkimustyö on edistynyt. 



Hankkeen toimituskunnassa ovat professorit Kimmo Katajala, Pirjo Markkola, 
Henrik Meinander, Marjaana Niemi, Markku Peltonen ja Kari Teräs. Teoksen 
pääkirjoittajat ovat professorit Petri Karonen (päätoimittaja), Seppo Hentilä, 
Pauli Kettunen, Tiina Kinnunen ja Irma Sulkunen sekä dosentit Marja 
Jalava, Mervi Kaarinen ja Pirkko Leino-Kaukiainen. Kokouksiin osallistui 
myös toiminnanjohtaja Julia Burman. Vuoden aikana tutkijat ovat pitäneet 
kokouksia, joissa on käyty läpi tekstejä ja alustava käsikirjoitus toimitettiin 
kustantajalle ja  referee’ille joulukuussa 2017.
10. Suomi100 -juhlavuoden yhteishankkeet: Reform and Revolution in 
Europe 1917-1919 – Uudistusten ja vallankumousten Suomi ja Eurooppa 
1917-1919 ja paikallistilaisuudet
Seura järjesti 2017 juhlavuoden aikana sekä kansainvälisen konferenssin 
Tampereella että yleisötilaisuuksia usealla eri paikkakunnilla paikallisten 
historiayhdistysten kanssa yhteistyössä. Konferenssi järjestettiin yhteistyössä 
Tampereen yliopiston ja Suomen Akatemian yhteiskuntahistorian 
huippuyksikön kanssa. Tapahtumat olivat osa Suomi100-juhlavuoden 
toimintaa (ks. yleisötilaisuudet).
11. Historiantutkimuksen päivät 
Historiantutkimuksen päivät järjestettiin lokakuussa 2017 yhteistyössä 
Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Työryhmää johti dosentti Maarit 
Leskelä-Kärki. Seuran puolesta vastuunkantajana oli professori Tiina 
Kinnunen, jota toiminnanjohtaja avusti. Konferenssisihteerinä toimi Liisa 
Lalu. Historiantutkimuksen päivät onnistuivat erinomaisesti, siihen osallistui 
noin 350 tutkijaa eri puolilta Suomea. Seuraavat nk. Hitu-päivät järjestetään 
Oulussa lokakuussa 2019.
12. Julkaisutoiminta
 HAikin, Agricolan ja jäsentiedotteen lisäksi SHS julkaisee yhteistyössä 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa tieteellisiä tutkimuksia.

12. a) Suomen Historiallinen Seura -jäsenlehti. Talouden 
tasapainottamiseksi päätettiin, että tiedottaminen tehdään nettisivujen sekä 
sähköpostin avulla. Jäsenlehti julkaistiin netissä keväällä 2017. Tiedotus on 
siirtynyt sekä nettisivuille, facebookiin että sähköpostiin.
 12. b) Suomen Historiallisen Seuran tieteelliset julkaisusarjat 
(Historiallisia Tutkimuksia, Historiallinen Arkisto, Studia Biographica, 
Studia Fennica Historica,) ilmestyvät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kustantamina. Historiallisen Seuran julkaisuvaliokunta vastaa sarjoihin 
tarjottavien käsikirjoitusten tieteellisestä arvioinnista ja siihen kuuluvasta 
referee-menettelystä sekä tekee esitykset julkaisemisesta. Sarjoilla on oikeus 
käyttää TSV:n vertaisarvioitu-sertifikaattia.
13. Tieteellisten seurain valtuuskunta 



SHS on TSV:n jäsenjärjestö ja tekee yhteistyötä sen kanssa. Seuran toimisto 
sijaitsee TSV:n hallinnassa olevalla Tieteiden talolla, jossa seura TSV:n 
aktiivisena jäsenenä käyttää usein TSV:n muitakin tiloja tapahtumissaan. 
Toiminnanjohtaja on osallistunut myös TSV:n strategiatyöpajoihin.
14. Toimikunnat
Uudistustyö, johon hallitus velvoitettiin vuosikokouksessa 2016, on ollut 
käynnissä. Suunnitelma esiteltiin Kevätkokouksessa maaliskuussa 2017. 
Vuoden 2017 toimikunnat ja jaostot olivat seuraavat: 

– Kansainvälisen historiatieteiden komission (CISH) 
Suomen osasto, joka vastaa historian maailmankongressin 
järjestelyistä Suomen osalta. CISHin vuoden 2020 
maailmankonferenssin valmistelu on alkanut.
– Kansainvälisen yliopistohistorian 
komission Suomen osasto, joka vastaa yhteistyöstä 
kansainvälisen yliopistohistorian komission kanssa.
– Kansainvälisen merihistorian komission Suomen 
osasto, joka vastasi yhteistyöstä kansainvälisen merihistorian 
komission kanssa yhdistyi Taloushistorialliseen Seuraan.
– Kansainvälisen kaupunkihistorian 
komission Suomen osasto, joka vastaa yhteistyöstä 
kansainvälisen kaupunkihistoriallisen komission kanssa.
– Kansainvälisen toisen maailmansodan historian 
komission Suomen osasto, joka vastaa yhteistyöstä kansainvälisen 
toisen maailmansodan historian komission kanssa.
– Kansainvälisen slaavilaisen 
historiantutkimuksen komission Suomen osasto.
– Nordic History Studies, josta tuli 2015 CISHin 
osasto ja toimii pohjoismaisten historiaseurojen verkostona.
– Kansainvälisen naishistorian komission Suomen osasto
– Skandinavian jaos (joka vastaa yhteispohjoismaisista 
historioitsijakokouksista Suomen osalta).
– Digitaalisen historia-alan verkosto
– Venäjän jaos
– Päätettiin, että jäsenistö voi perustaa erilaisia joustavia 
työryhmiä ja verkostoja Suomen Historiallisen Seuran 
yhteyteen sopimalla toiminnastaan hallituksen kanssa. 

Lisäksi Seura on edustettuna seuraavissa elimissä: – A r k i s t o l a i t o k s e n 
neuvottelukunta, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, Heraldinen 
lautakunta
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